
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Unveiling the face of diversity: interlegality and legal pluralism in the Mayan area
of the Yucatan Peninsula

Herrera, J.I.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Herrera, J. I. (2011). Unveiling the face of diversity: interlegality and legal pluralism in the
Mayan area of the Yucatan Peninsula. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/unveiling-the-face-of-diversity-interlegality-and-legal-pluralism-in-the-mayan-area-of-the-yucatan-peninsula(22b3c8cb-4213-4b53-9500-a990bd784373).html


[Samenvatting]  

 

| 211  

[Samenvatting] 
 

In deze studie wordt onderzocht wat de aard en reikwijdte is van rechtspluralisme in 
het Maya gebied van het schiereiland Yucatan in Mexico. Sommige Maya 
gemeenschappen hebben nog elementen bewaard van hun specifieke manier van 
rechtspleging en regeling van hun samenleving (empirisch rechtspluralisme). In 1996 
hebben de autoriteiten van de deelstaat Quintana Roo (een van de drie deelstaten in 
Yucatan) Maya rechters ingesteld en aan hen enkele officiele bevoegdheden gegeven 
om conflicten te beslechten zodat deze rechters voortaan (ook) deel uitmaken van het 
officiële statelijke rechtssysteem (formeel rechtspluralisme). Wat in Quintana Roo is 
gebeurd is het invoeren, naast de gewone rechtspleging, van een gemengd stelsel dat 
door de wetgever “ traditioneel” is genoemd omdat het enkele elementen van de 
traditionele Maya rechtspleging omvat. In dit boek wordt de botsing tussen het 
“officiële traditionele“ stelsel en de specifieke Maya rechtspleging geanalyseerd met 
behulp onder meer van het begrip interlegaliteit. 

Op het federale niveau heeft de Mexicaanse staat daarnaast op een heel andere 
manier rekening gehouden met de specifieke Maya cultuur. In het Mexicaanse 
wetboek van strafvordering staat een artikel dat de federale strafrechter vraagt om, 
wanneer hij te maken krijgt met een verdachte die beweert Maya te zijn, deze persoon 
te vergelijken met de gemiddelde Mexicaanse nationale cultuur teneinde vast te 
stellen of de verdachte inheems is of niet. Op die basis kan de rechter eventueel het 
strafbare gedrag verontschuldigen wanneer het feit binnen een Maya gemeenschap 
niet verboden is maar in lijn is met de locale cultuur (“cultural defense”, cultureel 
verweer).  

In mijn onderzoek heb ik empirisch beide manieren in kaart gebracht waarop statelijke 
gezagsdragers en rechters proberen twee verschillende werelden te verzoenen, de 
wereld van Maya recht en cultuur, en de wereld van officieel recht en cultuur. Om te 
beginnen hebben we een grote hoeveelheid gevallen bekeken van conflicten die in 
Quintana Roo voor de nieuw ingestelde Maya rechters kwamen. Welke conflicten 
behandelen zij, en hoe doen ze dat? Hoe staan de Maya rechters tegenover het 
statelijke Mexicaanse recht, en welk toezicht oefent de staat Quintana Roo uit op deze 
rechtspraak? De bevoegdheden van de nieuw ingestelde rechters zijn namelijk streng 
gereguleerd en beperkt door een reeks van zo te noemen interne conflictregels, regels 
die de verhoudingen regelen tussen twee jurisdicties, tussen de statelijke 
rechtspleging en de nieuw ingestelde rechtspleging door Maya rechters. Langs deze 
weg kan ik ook de vraag aanpakken in hoeverre de erkenning van “Maya cultuur” als 
een bron van recht bevorderlijk is voor versterking van en meer respect voor die 
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specifieke cultuur en voor de specifieke manieren waarop in die Maya gemeenschap in 
Quintana Roo conflicten worden behandeld.  

Tevens heb ik zaken onderzocht waarin een Maya verdachte voor een federale 
strafrechter is gedaagd, om te zien of, en zo ja wanneer, een eventueel beroep op een 
cultureel verweer (bij voorbeeld dat het gedrag in kwestie in de eigen Maya 
gemeenschap normaal gedrag is) werd aanvaard. Er valt dan na te gaan welk beeld de 
Mexicaanse federale autoriteiten hebben van de Maya cultuur en rechtspleging. 

Op basis van beide delen van dit onderzoek kan ik vaststellen in hoeverre de staat 
Mexico reeds zijn rechtsplichten heeft vervuld in het bijzonder jegens het inheemse 
Maya volk en meer in het bijzonder jegens de specifieke Maya gemeenschap in 
Quintana Roo. Deze volken hebben immers recht op erkenning van hun eigenheid 
alsook recht op een vorm van zelfbestuur en het hanteren van de eigen rechtspleging. 
(zoals onder meer het ILO verdrag 169 dit eist). Het zal blijken dat Mexico op deze 
punten nog maar heel weinig voortgang vertoont. Het is eerder zo dat er hier en daar 
een bescheiden stapje is gezet dan dat er al een duidelijk weg wordt gevolgd.  

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het probleem van 
erkennen van inheemse rechten en het rechtspluralisme in Mexico behandeld, alsook 
de doeleinden van deze studie en de methodologie. 

Etnografische gegevens over de Maya's worden gepresenteerd in hoofdstuk 2, zoals 
hun cosmologie en godsdienst, en de huidige sociale organisatie. Dan volgt een schets 
van de eigen rechtspleging met nadruk op de specifieke groep Maya's die in Quintana 
Roo leven. Van die groep wordt ook getoond wat er heden ten dage nog over is van de 
eigen instituties van rechtspleging. 

Hoofdstuk 3 gaat over de hantering van het culturele verweer in een paar diepgaand 
behandelde casussen van federale strafrechters. Het betreft vier gevallen waarin een 
cultureel verschil tussen de verdachte en de gemiddelde Mexicaan is vastgesteld, het 
culturele verweer van de verdachte is aanvaard en betrokkene niet is veroordeeld  

De praktijk van de officieel aangestelde Maya rechters in Quintana Roo wordt in 
hoofdstuk 4 geanalyseerd op basis van een lange reeks gevallen Welke normen en 
beginselen worden door die inheemse rechters ingeroepen en hoe mengen ze 
eigenlijke specifieke Maya normen en procedures met die van het statelijke 
Mexicaanse recht? 

De aandacht schuift in hoofdstuk 5 naar de vraag welke invloed mogelijkerwijs de 
typerende conflictregels uitoefenen op de manier waarop de Maya rechters werken. Er 
zijn namelijk nogal wat strikte regels die de bevoegdheden van deze rechters 
inperken. Aan de orde komen zaken als de taal waarin de zittingen plaats vinden, de 
betekenis en rol van de voorgedrukte formulieren waarop deze rechters hun oordeel 
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op schrift moeten zetten, en andere voorschriften. Bestudeerd wordt de rol van een 
belangrijk adviserend lichaam dat in 1996 is ingesteld om een verbinding te vormen 
tussen de nationale autoriteiten van de deelstaat en de Maya wereld aldaar. In dat 
adviesorgaan hebben prestigieuze Maya leiders zitting, de zo genaamde Generaals. 
Tevens wordt gekeken naar de rol van een speciale toezichthouder op de nieuwe 
Maya rechters, een functionaris die regelmatig hun werk controleert en bespreekt, 
trainingen verzorgt en ook nog eens als hoger beroepsinstantie fungeert. Het blijkt dat 
de rechters nog sterk aan het zoeken zijn naar een goede manier van ambtsvervulling, 
vooral wat betreft het verzoenen van traditionele manieren van conflictoplossing en 
statelijke. Zo is bij voorbeeld het instituut van echtscheiding in de traditionele Maya 
sfeer niet gangbaar maar het is wel geldend statelijk recht.. 

Culturele verweren voor federale rechters worden nader geanalyseerd in hoofdstuk 6, 
en wel wat betreft federale rechters in twee deelstaten van Yucatan. Hoe stelt men een 
cultureel verschil bij deze verdachte vast? Welke rol is daarbij weggelegd een 
antropologische deskundige? We concluderen dat in deze praktijk een verborgen 
notie schuilt gaat, namelijk dat een inheemse persoon - gezien de vragen over 
eventuele culturele verschillen en de procedures die worden gevolgd - gezien wordt 
als cultureel onderontwikkeld en als iemand die buiten de zogenoemde gemiddelde 
nationale Mexicaanse cultuur staat.  

In hoofdstuk 7 tenslotte ga ik in op de mogelijke toekomst van de traditionele Maya 
justitie zoals die nu functioneert binnen het nieuwe systeem van Quintana Roo. We 
letten bij voorbeeld op de positie van de Generaals die zitting hebben in het nieuwe 
adviesorgaan. Wat zij tegenwoordig voor hun eigen gemeenschap betekenen is, 
vergeleken met het verleden, zowel een verandering als een herschepping. Het is een 
verandering omdat de Generaals een deel van hun traditionele macht hebben prijs 
gegeven. Het is een herschepping omdat ze nu in deze deelstaat sinds 1996 statelijke 
erkenning en bevoegdheden hebben gekregen, niet als rechters maar als adviseurs. 

Gevoegd bij wat is behandeld over de praktijk van de nieuwe Maya rechters geeft dit 
alles aanleiding om het formele rechtspluralisme in Quintana Roo een heel beperkt 
systeem te noemen. Maar we kunnen wel enige tekenen van interlegaliteit signaleren. 
Op bescheiden manier zijn er elementen van Maya cultuur en justitie in het officiële 
recht erkend. En andersom zien we de traditionele Maya rechtspleging elementen 
overnemen van het statelijke recht, in een bewuste poging om elementen uit beide 
werelden te combineren. We kunnen al een glimp opvangen van een nieuwe hybride 
rechtscultuur en rechtspraktijk. 

 

 




